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அக்ட ோபர் – 15 

தேசியச ்சசய்திகள் 

கல்வி 4.0 அறிக்கக 

 

❖ உலகப் பபொருளொதொர மன்றம், யுனிபெப் மற்றும் YuWaah (Generation Unlimited India) 

ஆகியவை இவைந்து கல்வி 4.0 இந்தியொ அறிக்வகவய பைளியிட்டன. 

❖ இந்தியொவின் கல்வித் துவறயில் கற்றல் பயன்பொடுகவள மமம்படுதத்ுைதிலும், 

அைற்றிலுள்ள ஏற்றத்தொழ்வுகவளக் குவறப்பதிலும் பதொழில்துவறப் புரட்சி 4.0 

பதொழில்நுட்பங்கவளப் பயன்படுத்துைதிலும் இது கைனம் பெலுத்துகிறது. 

❖ இந்த அறிக்வகயின்படி, மைகமொக மொறிைரும் மைவலைொய்ப்புெ ் ெந்வதயில் 

மொைைரக்வள மைவலக்கு அமரத்்தும் பெயல்முவறமய பள்ளியிலிருந்துப் பைிக்கு 

மொற்றுதல் என்பதொகும். 

❖ முவறயொன ஒருங்கிவைப்பு நடைடிக்வககள் இல்லொததொல், இந்தியொவில் பள்ளியில் 

இருந்து பைிக்கு மொற்றுதல் திட்டம் குறிப்பிடத்தக்கெ ் ெைொல்கவள எதிரப்கொை்டு 

ைருகிறது. 

 

சர்வதேசச ்சசய்திகள் 

உலகின் அதிதவக இகைய சங்தகேப் பை ஏற்பு நாடு 

❖ பிளொக்பெயின் பதொழில்நுட்ப ஆரொய்ெச்ி நிறுைனமொன பெயினலிசிஸ், 2022 ஆம் 

ஆை்டிற்கொன உலக இவைய ெங்மகதப் பை ஏற்புக் குறியீட்டிவன பைளியிட்டது. 

❖ மத்தியக் கிழக்கு மற்றும் ைடக்கு ஆப்பிரிக்கொ (MENA) பிரொந்தியத்தில் பபறப்பட்ட 

இவைய ெங்மகதப் பைத்தின் அளவு 48 ெதவீதம் அதிகரித்துள்ளது என்று இந்தக் 

குறியீடு பைளிப்படுத்தியது. 
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❖ இது உலகிமலமய மிக உயரந்்த அளைொகும். 

❖ 2021 ஆம் ஆை்டு ஜூவல முதல் 2022 ஆம் ஆை்டு ஜூன் மொதத்திற்கு இவடயில் 566 

பில்லியன் மதிப்புள்ள இவைய ெங்மகதப் பைமொனது பபறப்பட்டது. 

❖ மத்தியக் கிழக்கு மற்றும் ைடக்கு ஆப்பிரிக்கொ (MENA) பிரொந்திய நொடுகளில் இவைய 

ெங்மகதப் பைத்தின் அதிக மதிப்வபப் பபற்றுள்ளதன் மூலம் துருக்கி தற்மபொது 

முதலிடத்தில் உள்ளது. 

❖ மத்தியக் கிழக்கு மற்றும் ைடக்கு ஆப்பிரிக்கொ (MENA) பிரொந்திய  நொடுகளுக்குப் பிறகு, 

லத்தீன் அபமரிக்க நொடுகள் இரை்டொைது பபரிய இவைய ெங்மகதப் பை 

ைளரெ்ச்ிவயக் கை்டது 

❖ இது 40 ெதவீத உயரவ்ைப் பதிவு பெய்துள்ளது. 

❖ அவதத் பதொடரந்்து ைடக்கு அபமரிக்கொ 36 ெதவீத ைளரெ்ச்ிவயயும், மத்திய ஆசியொ, 

பதற்கு ஆசியொ மற்றும் ஓசியொனியொ 35 ெதவீத ைளரெ்ச்ிவயயும் பபற்றுள்ளன. 

❖ மூன்று மத்தியக் கிழக்கு மற்றும் ைடக்கு ஆப்பிரிக்கொ (MENA) பிரொந்திய நொடுகள் - 

துருக்கி, எகிப்து மற்றும் பமொரொக்மகொ ஆகிய நொடுகள் இந்தக் குறியீட்டில் முதல் 30 

இடங்களில் இடம் பபற்றுள்ளன. 

 

 

உலகின் முேல் ஒற்கற மின்தனற்றி விதிமுகற 
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❖ ஐமரொப்பிய ஒன்றிய நொடுகளில் 2024 ஆம் ஆை்டிற்குள் மின்னணு ெொதனங்களுக்கொன 

ஒற்வற மின்மனற்றிக் கலத்திவன அறிமுகப்படுத்தும் ஒரு புதிய விதிக்கு ஐமரொப்பிய 

நொடொளுமன்றம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது. 

❖ அவனத்துப் புதிய திறன்மபசிகள், ைவரபட்டிவககள் மற்றும் ஒளிப்படக் கருவிகள் 

ஒமர மொதிரியொன மின்மனற்றியிவனக் பகொை்டிருக்கும் என்று அந்த விதிகள் 

கூறுகிறது. 

❖ இந்தப் புதிய விதிகள் ஆனது, ைொடிக்வகயொளரக்ள் ஒரு வகயடக்கெ ் ெொதனத்வத 

ைொங்கும் மபொது USB-C ைவக முவனயத்வதக் பகொை்ட ஒரு மின்மனற்றி மற்றும் அந்த 

ைவக இல்லொத ஒன்று ஆகிய இரை்டு மின்மனற்றிகளில் ஒன்வறத் மதரவ்ு பெய்ய ைழி 

ைவக பெய்கிறது. 

❖ 2026 ஆம் ஆை்டு முதல், மடிக்கைினிகளும் இந்த விதிமுவறக்குள் உள்ளடக்கிய 

ைவகயில் இந்த விதிகள் விரிவுபடுத்தப்படும். 

❖ இந்தப் புதிய ெடட்ம் மின்-கழிவைக் குவறப்பவத மநொக்கமொகக் பகொை்டமதொடு 

ைொடிக்வகயொளரக்ளுக்கு மமலும் சில நிவலயொனத் மதரவ்ுகவள ைழங்குைதற்கொன  

ைொய்ப்பிவனயும் அளிக்கிறது. 

 

மாதனசர் பயங்கரவாே எதிர்ப்புப் பயிற்சி 2022 

 

❖ இந்தியொ தற்மபொது ‘மொமனெர ் பயங்கரைொத எதிரப்்பு 2022’ என்ற பலதரப்பு 

பயங்கரைொத எதிரப்்புப் பயிற்சிவய நடத்தி ைருகிறது. 

❖ இது ஷொங்கொய் ஒத்துவழப்பு அவமப்பின் (SCO) பிரொந்திய பயங்கரைொத எதிரப்்பு 

அவமப்பின் (RATS) கட்டவமப்பின் கீழ் நடத்தப்படுகிறது. 

❖ பிரொந்திய பயங்கரைொத எதிரப்்பு அவமப்பு (RATS) ஆனது ஷொங்கொய் ஒத்துவழப்பு 

அவமப்பின் நிரந்தர உறுப்புகளில் ஒன்றொகும்.  

❖ உஸ்பபகிஸ்தொனின் தொஷ்கை்டில் அதன் தவலவமயகம் அவமந்துள்ளது. 

❖ ஷொங்கொய் ஒத்துவழப்பு அவமப்பின் (SCO) பிரொந்திய பயங்கரைொத எதிரப்்பு 

அவமப்பின் மநொக்கம் பயங்கரைொதம், தீவிரைொதம் மற்றும் பிரிவிவனைொதத்திற்கு 

எதிரொக ஒத்துவழப்பு மற்றும் ஒருங்கிவைப்வப மமம்படுத்துைதொகும். 
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❖ 2021 ஆம் ஆை்டு அக்மடொபர ் மொதத்தில், ஷொங்கொய் ஒத்துவழப்பு அவமப்பின் (SCO) 

பிரொந்திய பயங்கரைொத எதிரப்்பு அவமப்பின் தவலவமப் பதவிவய இந்தியொ ஏற்றுக் 

பகொை்டது. 

 

சுற்றுசச்ூழல் சசய்திகள் 

தபனர்தமன் டுராதகா பறகவ 

 

❖ மபனரம்மன் டுரொமகொ என்ற பறவை இனத்தின் எை்ைிக்வகயொனது வீழ்ெச்ியவடந்து 

ைருகிறது. 

❖ ைசிப்பிட இழப்பு மற்றும் இந்த பறவைகளின் இறகுகவளப் பபறுைதற்கொன பை்வடய 

கொல மைட்வடப் பொரம்பரியம் ஆகியவைமய இதற்குக் கொரைமொகும். 

❖ இந்தப் பறவை இனமொனது IUCN அவமப்பின் சிைப்பு நிறப் பட்டியலில் அழிந்து ைரும் 

இனங்கள் ஆக ைவகப்படுத்தப் பட்டுள்ளது. 

❖ மகமரூனின் ைடமமற்குப் பகுதியில் அவமந்துள்ள கிலம்-இஜிம் மவலக் கொடுகளில் 

1,500 பறவைகள் இருப்பதொக மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. 

❖ இந்தப் பறவைகளின் சிைப்பு மற்றும் கருஞ்சிைப்பு நிற இறகுகள் ஆனது மகமரூன் 

பகுதியில் குறிப்பிடத் தக்க கலொெெ்ொர முக்கியத்துைம் ைொய்ந்தவையொகும். 

 

உலகின் பாலூட்டிகள் அழிவின் ேகலநகரம் 

❖ ைரவிருக்கும் பத்தொை்டுகளில் ஏற்பட உள்ள எந்தபைொரு விலங்கு அல்லது தொைர 

அழிவிவனயும் தடுப்பதற்கு ஆஸ்திமரலியொ உறுதி பூை்டுள்ளது. 

❖ ஆஸ்திமரலியொவில் கூடுதலொக 50 மில்லியன் பெக்மடர ்(124 மில்லியன் ஏக்கர)் நிலம், 

அதொைது நொட்டின் 30%க்கும் அதிகமொன நிலப்பரப்பொனது, 2027 ஆம் ஆை்டிற்குள் 

பொதுகொக்கப்படும். 

❖ இதற்கொக, அரெொனது புதிய அெச்ுறுத்தல் நிவலயில் உள்ள உயிரினங்கள் பெயல் 

திட்டத்வத உருைொக்கியுள்ளது. 

❖ இந்தப் புதிய பகொள்வகயின் கீழ், அடுத்த 10 ஆை்டுகளில் 110 "முன்னுரிவம 

இனங்கள்" பொதுகொக்கப்படும். 

❖ இதில் மகொலொ, குைொக்கொ மற்றும் ைடக்கு மெரி மநொஸ் பைொம்பொட் ஆகியவை 
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அடங்கும். 

❖ அடுத்தப் பத்து ஆை்டுகளில் புதிய அழிவுகள் எதுவும் ஏற்படொது என்றும் அரெொங்கம் 

உறுதியளிக்கிறது. 

❖ உலகிமலமய அதிகளவில் உயிரினங்கள் அழியும் விகிதங்கவளக் பகொை்ட நொடுகளில் 

ஆஸ்திமரலியொவும் ஒன்றொகும். 

❖ இது கொட்டு விலங்குகளின் பரைல், பருைநிவல மொற்றம் மற்றும் பரைலொன கொடழிப்பு 

ஆகியைற்றொல் ஏற்படுகிறது. 

❖ பிப்ரைரி மொதத்தில், மகொலொ கரடிகள் முதன்முவறயொக "அழிந்து ைரும்" இனமொக அந்த 

அரசினொல் அதிகொரப் பூரை்மொக பட்டியலிடப்பட்டது. 

 

 

பிரபலமானவரக்ள், விருதுகள் மற்றும் நிகழ்வுகள் 

விை்சவளிக்கு சசன்ற முேல் அசமரிக்கப் பூர்வீக சபை்மைி 

 

❖ ஸ்மபஸ்எக்ஸ் நிறுைனமொனது அதன் குழுவினர ்அடங்கிய விை்கலத்திவன ெரை்மதெ 

விை்பைளி நிவலயத்திற்கு அனுப்பியது. 

❖ இந்தக் குழுவில் ஒரு ரஷ்ய விை்பைளி வீரர,் இரை்டு அபமரிக்கரக்ள் மற்றும் ஒரு 

ஜப்பொனிய விை்பைளி வீரர ்ஆகிமயொர ்இடம்பபற்றுள்ளனர.் 

❖ கடந்த இருபதொை்டுகளில் அபமரிக்க மை்ைில் இருந்து ஒரு ரஷ்ய நபருடன் 
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விை்ைில் ஏைப்பட்ட முதல் விை்கலம் இதுைொகும். 

❖ இந்த பயைக் குழுவின் தவலைர ்நிக்மகொல் மொன் ஆைொர.்  

❖ இைர ்விை்பைளிக்குெ ்பெல்லும் முதல் அபமரிக்கப் பூரவ்ீகப் பபை்மைி ஆைொர.் 

 

இேரச ்சசய்திகள் 

உலக வனே்துகற கை்தைாட்ட அறிக்கக 2050 

 

❖ "உலகளொவிய ைனதத்ுவற கை்மைொடட்ம் 2050: ஒரு நிவலயொன 

பபொருளொதொரத்திற்கொன எதிரக்ொலத் மதவை மற்றும் மரங்களின் ைளங்கவள 

மதிப்பீடு பெய்தல்" என்ற தவலப்பிலொன ஒரு அறிக்வகயொனது ெமீபத்தில் பைளியிடப் 

பட்டது. 

❖ இது ஐக்கிய நொடுகளின் உைவு மற்றும் மைளொை்வம அவமப்பினொல் ெமீபத்தில் 

பைளியிடப் பட்டது. 

❖ முதன்வமயொன பதப்படுத்தப்பட்ட மரப் பபொருட்களின் நுகரை்ொனது 2050 ஆம் 

ஆை்டில் 3.1 பில்லியன் கன மீட்டரொக அதிகரிக்கும் என்று இந்த அறிக்வக கூறுகிறது. 

❖ 2050 ஆம் ஆை்டிற்குள் அைற்றின் மதவை 272 மில்லியன் கன மீட்டரக்ள் ைவர உயரக் 

கூடும். 

❖ இது ைளரந்்து ைரும் நொடுகளில் 1 மில்லியனுக்கும் அதிகமொன மைவலைொய்ப்புகவள 

உருைொக்கும் என்று எதிரப்ொரக்்கப் படுகிறது. 

❖ பருைநிவல மொற்றத்தொல் ஏற்படும் நிெெ்யமற்ற தன்வமகளொல் பதொழில்துவறப் 

பயன்பொடு ெொரந்்த மரங்களின் உற்பத்தி (IRW) பொதிக்கப்படும் என்றும் இந்த அறிக்வக 

கைித்துள்ளது. 

❖ 2020 ஆம் ஆை்டில், பதொழில்துவற பயன்பொடு ெொரந்்த மரங்களின் உற்பதத்ியில் சுமொர ்

44 ெதவீதம் மித பைப்ப மற்றும் மபொரியல் ைவக கொடுகளொல் உருைொக்கப்பட்டது. 

❖ 2020 ஆம் ஆை்டில், எரிபபொருள் பயன்பொடு ெொரந்்த மரத்தின் உலகளொவிய நுகரவ்ு 1.9 
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பில்லியன் கன மீட்டரொக இருந்தது. 

❖ 2050 ஆம் ஆை்டில், இந்த எை்ைிக்வக 2.1 முதல் 2.7 பில்லியன் கன மீட்டவர 

எட்டுைதன் மூலம் 11 முதல் 42 ெதவீதம் அதிகரிக்கும் என்று எதிரப்ொரக்்கப் படுகிறது. 

 

'வனே்துகறயில் பல்லுயிர்ப் சபருக்கே்கே முேன்கமப்படுே்துேல்' பற்றிய 

அறிக்கக 

 

❖ கொடுகள், மரங்கள் மற்றும் மைளொை் ைனவியல் பதொடரப்ொன ெரை்மதெ மைளொை் 

ஆரொய்ெச்ி மீதொன ஆமலொெவனக் குழுமத்தின் (CGIAR) ஆரொய்ெச்ித ் திட்டத்தின் 

முதன்வம வமயமொன லொப மநொக்கற்ற ெரை்மதெ ைனவியல் ஆரொய்ெச்ி வமயம் (CIFOR) 

மற்றும் உைவு மற்றும் மைளொை் அவமப்பு ஆகியைற்றுக்கு இவடமயயொன ஒரு 

கூட்டொை்வம மூலம் இந்த அறிக்வகயொனது தயொரிக்கப்பட்டது. 

❖ 2019 ஆம் ஆை்டில், உைவு மற்றும் மைளொை் அவமப்பொனது, மைளொை் துவறகளில் 

பல்லுயிரப்் பபருக்கத்வத மமம்படுதத்ுைதற்கொன உத்திவய ஏற்றுக்பகொை்டது. 

❖ பல்லுயிரப்் பபருக்கத்வத முதன்வமப்படுதத்ுதல் என்பது இயற்வக ைளங்களின் 

பொதுகொப்பு மற்றும் நிவலயொன பயன்பொட்வட ஊக்குவிப்பதற்கொக முக்கியப் பபொது 

மற்றும் தனியொர ்நிறுைனங்களின் பகொள்வககள், உத்திகள் மற்றும் நவடமுவறகளில் 

பல்லுயிரப்் பபருக்கம் பற்றிய கருத்துகவள உட்மெரப்்பதொகும். 

❖ ெரை்மதெ மைளொை் ஆரொய்ெச்ி மீதொன ஆமலொெவன குழுமம் என்பது உைவுப் 

பொதுகொப்பு குறித்த ஆரொய்ெச்ியில் ஈடுபட்டுள்ள ெரை்மதெ நிறுைனங்கவள 

ஒன்றிவைக்கும் ஒரு உலகளொவியக் கூட்டொை்வம ஆகும். 

❖ கொடுகள் உலகின் நிலப்பரப்பில் 31 ெதவீதத்வத உள்ளடக்கியமதொடு, 296 ஜிகொ டன்கள் 

கொரப்வனெ ்மெமிக்கின்றன. 

❖ உலகிலுள்ள கொடுகள் 80 ெதவீத இருைொழிட உயிரினங்கள், 75 ெதவீத பறவை இனங்கள் 

மற்றும் 68 ெதவீதப் பொலூட்டி இனங்களுக்கு ைொழ்விடங்கவள ைழங்குகின்றன. 
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❖ கூடுதலொக, அவனத்து ைவக கொற்றுெ ் சுைர ் பகொை்ட தொைரங்களில் (ைொஸ்குலர ்

தொைரங்கள்) 60 ெதவீதம் பைப்ப மை்டலக் கொடுகளில் கொைப் படுகின்றன. 
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